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زمی کورد هه میشه ڕبه ری ڕاپه رین و هه وی کورد بۆ 

زوومی لکرا وه و 

خوناوی کورد سه لماندی که تاکو ئه م گه له ده وه تی خۆی نه بت تاکو خۆیی و گه 

بیر 

ه سووده بۆ به دیی هنانی کورد زۆر پویسته و ب

 نه کوردییه کان ئه وه یه که تا بتوانین یه کگرتو نین، ده بینین 

ان و ئه مۆ ناوچه که ی 

info@halwest. nl

  

  وصست كوردستاينوصست كوردستاينلَلَهةهة... ... سيوناليزم و بةديهصناين ناسنامة سيوناليزم و بةديهصناين ناسنامة نةنة
  

پشه کی پیرۆزبای ده که م له گه لی کورد و هه ر چوار پارچه که ی 
 ی کوردی و هیوادارم ٢٧٠٥کوردستان به بۆنه ی ها تنی سای نوی 

ئه م ساڵ ببته سای ئازادی گه له که ما ن و سه ربه خۆیی 
ت له کوردستان نتی خۆشه ویستمان و  پیرۆزیش ب٠کوردستان

   ٠٠٠هیوای به رده وامی ده خۆزم بۆ کارمه نده ماندو نه ناسه کانی
نه سیۆنالی

 هه ر له شخ مه حودی نه ٠دامه زراندی ده وه تی سه ربه خۆ بووه
که ڕابه ری سه رهه مره وه تا پشه وای نه مر و سه دانی تر 

دانکی کورد بوون بۆ ئازاد کردنی کوردستان له ده ستی داگیرکه ر، 
  ٠هه موویان نه سیۆنالیست یا نه ته وه یی بوون

کشه ی کورد کشه یه کی نه ته وه یه که که 
یزمییه وه هه خاکی داگیر کراوه، ئه مه ده یسه لممن که کورد ده بت له ڕگه ی نه سیۆنال

وڵ بدات بۆ به دیی هنانی ناسنه مه ی خۆی و باشترین ناسنامه ی گه لک له دامه زراندنی 
  ٠ووتی خۆیه وه به ده ست دنت

مژووی 
  ٠جینۆساید کردن و له ناو بردندا ده بتله که ی بپارزت، هه میشه له ژر هه ڕه شه ی 

زۆر که س له نه سیۆنالیزم ده ترسن؛ ئه م ووشه یه هه ندێ که س و ڕوداوی ڕابردو به 
 بابلین فاشیه کانی ئه مان له ٠دنته وه که به پچه وانه وه ی نه سیۆنالیزم وه ستا بوون

دووه م که به داخه وه به به سیۆنالیزم له قه ه م ده درن، به پچه کاتی جه نگی جیھانی 
وانه وه ئه مانه هه وی له ناو بردنی ناسنامه ی نه ته وه که ی خۆیان داو ه و دژ به به رژه 

  ٠وه ندییه کانی گه له که یان کاریان کردووه
نه سیۆنالیزم، و به تایبه تی نه سیۆنالیسمی 

 گه لی کورد تا ٠ناسنامه ی نه ته وه یمان، هیچ میلله تک ب ناسنامه ناگاته ئامانجه کانی
نه گاته ئه و قه ناعه ته که پویستی به به ره یه کی نه ته وه یی هه یه بۆ به دیی هنانی 

، مه حاه ناسنامه ی نه سه ربه خۆیی خاکی نیشتمانی و تا نه سیۆنالیزمی زیندو نه کاته وه
ن٠ته وه یی به ده ست ب   

کشه یه کی تری گه ل و الیه
و بۆ یه ک ئامانج هه وڵ ده دات، ئه کاته زۆر ده سکه وت " یه ک ئه گرت"که ئه و کاته کورد 

   ٠ باش بۆ ڕوون ده بته وهبه ده ست دنت و هه ه کانی مووشی
کورد به ته نیا ماوه ته وه له و ڕیزه ی گه له ب ده وه ته ک

کوردستان و ده ورو به ری له گۆڕانکارییه کی وادا یه که ده بت کورد به گشتی و نه 
 کوردستان و به سیۆنالیزمی کوردیی خۆ ئاماده که ن بۆ به چاالکانه هه ودان بۆ سه ربه خۆیی

  ٠م شوه یه به دی هنانی ناسنامه ی ناتیۆناڵ
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